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Hierbij ontvangt u de eerste ouderinfo van dit schooljaar. Wat

zijn we blij dat we iedereen gezond en goed uitgerust

mochten ontvangen op school. De eerste lesweken zitten er

op. We zijn de afgelopen weken volop bezig geweest met de

afspraken binnen de school en met de sfeer in de groep.

Samen werken we aan het positief en veilig leerklimaat.

Alleen dan kunnen onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. 

In  de eerste en tweede klas zijn we het schooljaar gestart

met de vaste ondersteuning van een onderwijsassistent. De

onderwijsassistent begeleidt en zorgt voor extra

ondersteuning in de groep. Daarnaast werken we met twee

mentoren per klas. Op deze manier zorgen we ook voor

continuïteit in de uitvoering van het mentoraat. 

Dit schooljaar hebben we een vijftal nieuwe collega’s

benoemd:

VOORWOORD

Juf Marion heeft op donderdagmiddag 29 september afscheid genomen. Zij mag gaan genieten van een

welverdiend pensioen.

Juf Bianca is helaas nog afwezig vanwege ziekte. De ontstane vacature hebben we nog niet in kunnen

vullen. We hopen u na de herfstvakantie meer informatie te kunnen geven. 

Ik kijk als nieuwe directeur positief terug op de eerste weken van het schooljaar. NEON is een fijne

school met zeer prettige collega’s die een groot hart voor de leerlingen hebben. Ook de eerste

ouderavonden zijn goed verlopen. Ik vond het erg fijn om al een aantal ouders gesproken te hebben. De

lijnen zijn kort en zo moet het ook. Samen met onze leerlingen gaan we er weer een mooi schooljaar

van maken!

Mirella Grootherder

17 t/m 21 oktober
Herfstvakantie

27 oktober t/m 2 november
SE week 1 leerjaar 3 en 4

3 november
Verkorte lesdag

8 november
Studiedag

21 november t/m 2 december
Stage klas 3T

30 november
Verkorte lesdag

8 december
Studiedag

14 december
oudergesprekken

20 december
Verkorte lesdag

AGENDA

Mevrouw Myrthe Tijhuis                          

Mevrouw Judith Nijenhuis                         
Mevrouw Andrea van Diessen                 
Mevrouw Tip Schoonhoven                      
De heer Sander Meijer                               
Mevrouw Melanie van Harselaar

Juf Myrthe vervangt Emma
Voerman die met   
zwangerschapsverlof is;                      
onderwijsassistent;
onderwijsassistent;                   
onderwijsassistent;                             
onderwijsassistent;   
 medewerkster
secretariaat/administratie

https://www.facebook.com/neoncollegeVSO/
https://www.instagram.com/neon.college/
http://neoncollege-attendiz.nl/


O K T O B E R  S C H O O L J A A R  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Na wat interne verschuivingen starten we

na de vakantie met een aangepast rooster.

De lestijden blijven ongewijzigd. Er vinden

wel verschuivingen plaats t.a.v. lessen van

bepaalde vakken. 

WIJZIGINGEN
ROOSTER

De leerlingen uit klas 1 hebben de afgelopen weken de

BAAS training gevolgd. Deze training leert de kinderen

stevig te staan, of om juist te wennen aan die volledig

nieuwe situatie. Onder leiding van Alifa en onze

collega’s als begeleiders zijn de leerlingen werken de

kinderen op basis van opdrachten aan bovengenoemde

punten. De afsluiting vindt begin november plaats in de

klimhal bij het Diekman.

BAAS TRAINING

HIGH TEA 

Met de leerlingen uit het derde leerjaar organiseren we

een High Tea voor de eigen klas. Hierbij hebben de

leerlingen a.d.h.v een enquête een favoriet gerecht

gekozen. Ze hebben een eigen etagère gemaakt waarop

de gerechten kunnen staan en ze zijn bezig geweest

met een poster maken om het te promoten. Samen met

een klasgenoot bereiden ze het gerecht voor en als

iedereen klaar is, gaan we gezellig met de gehele klas

genieten van een kopje thee met eigen gemaakte

hapjes!   

DIENSTVERLENING EN
PRODUCTEN 
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Leerlingen uit het vierde jaar van de

theoretische leerweg zijn ook druk in de weer

met D&P. Ze organiseren een

activiteitenmiddag voor de leerlingen van het

eerste leerjaar. Ze hebben een enquête

uitgezet welke activiteit de leerlingen leuk

vinden, zodat ze goed aansluiten bij de

behoeften van de eerste jaars. Enthousiast

vertellen de leerlingen dmv een Power Point

presentatie wat de uitkomsten zijn van de

enquêtes en wat de eerste jaars leerlingen

kunnen verwachten. Het draaiboek is

geschreven en de leerlingen zijn er klaar voor

om de activiteitenmiddag tot een succes te

laten verlopen.

ACTIVITEITENMIDDAG 

De leerlingen uit het vierde leerjaar zijn druk

met de voorbereidingen van een winter

festival.  

Ze zijn druk aan het brainstormen over

mogelijke activiteiten. Workshops,

vuurkorven, optredens en foodtrucks staan al

op het programma. Leerlingen kiezen zelf

welke activiteit ze gaan organiseren en eind

december zal dit fantastische festival gaan

plaatsvinden. De uitnodigingen worden snel

verstuurd! 

WINTERWONDERLAND


